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หมู่บ้านราเม็งแห่งอาซาฮิกาว่า ศูนย์รวมร้านราเม็งติดอั นดับของเมืองอาซาฮิกาว่า
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์แห่งเมืองหนาวมีสัตว์แปลกๆหลากหลายสายพันธุ์
ชม เทศกาลแกะสลักน้าแข็งโซอุนเคียวเฮี ยวบะกุ ที่ริมแม่น้าอิ ชิคาริ
ไบบาอิ สโนวแลนด์ ดินแดนหิมะแห่งฮอกไกโดทากิจกรรมในทุ่งหิมะอั นกว้างใหญ่
ชมเทศกาล Sapporo White Illumination เทศกาลประดับไฟของเมืองซัปโปโร
อิ สระช้อปปิ้ งหรือท่องเที่ยวตามอั ธยาศัยภายในซัปโปโร 1 วันฟรีเดย์

กำหนดกำรเดิ นทำง
มกรำคม – มีนำคม 2562
วันที่หนึ่ ง
กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนำมบิ นชิ โตเซ่ (เกำะฮอกไกโด)
20.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน้ ระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบั ประตู
ทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้ าที่ท่คี อยต้อ นรับและอ านวยความสะดวก*** หมายเหตุ :
เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่อง
ดังนัน้ ผูโ้ ดยสาร จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขน้ึ เครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 45 นาที ***
23.45 น.
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG670 (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 6 ชัวโมง
่ ... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่
วันที่สอง
08.40 น.

ชิ โ ตเซ่ – หมู่บ้ำนรำเม็ง – สวนสัตว์อ ำซำฮิ ย ำม่ำ – น้ ำตกกิ งกะ & ริ วเซย์ – โซอุนเคี ย ว –
เทศกำลน้ำแข็งโซอุนเคียว
ถึงสนำมบิ นชิ โตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปนถื
ุ่ อว่าเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ป่ นุ และเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผ่านพิธศี ุลกากร
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และตรวจคนเข้าเมือง….นาท่านเดินทางสู่ เมืองอำซำฮิ กำว่ำ เมืองทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับสองรอง
จากซัปโปโร ได้ช่อื ว่าเป็ นหลังคาของ ฮอกไกโดและเป็ นเมืองทีห่ นาวทีส่ ุดแห่งหนึ่งของญี่ป่ ุ น เพื่อนา
ท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนรำเม็งแห่ งอำซำฮิ กำว่ำ ศูนย์รวมร้านราเม็งติดอันดับของเมืองอาซาฮิกาว่า
และของเกาะฮอกไกโด...หมู่บา้ นแห่งนี้ประกอบด้วยร้านราเม็งทีม่ ชี ่อื เสียง8ร้านทีต่ ่างแข่งขันกันทารา
เม็งของตนเองให้อร่อยที่สุดเพื่อสืบทอดมรดกทางปั ญญาทีถ่ ่ายทอดกั นมาและยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของราเมงอาซาฮิกาว่าเพื่อให้เป็ นที่เลื่องลือไปทัวโลก...อิ
่
สระให้ท่านได้เลือกลิ้มลองรสชาติ
ของราเม็งร้านเด็ดตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่อยแน่นอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมูบ่ า้ นราเม็ง (1)

หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อำซำฮิ ยำม่ำ เป็ นสวนสัตว์แห่งเมืองหนาวท่านจะได้
เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ทอ่ี าศัยอยู่ในโซนขัว้ โลก...นาท่านตื่นตากับ นก
เพนกวิ น เดินอวดความน่ ารักภายในสวนสัตว์ให้ท่านได้บนั ทึกภาพอย่างใกล้ชดิ กับเจ้าเพนกวินและ
อุโมงค์ใต้น้าทีท่ ่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ าได้อย่างใกล้ชดิ ถึง 360 องศา...หมีขำวขัว้ โลก ทีเ่ ดินอวด
โฉมให้ท่านชมความน่ ารักทีห่ าชมได้ยากไม่ต้องไปไกลถึงขัว้ โลกพร้อมชมความซุกซนของ แพนด้ำ
แดง เฝ้ าชมความสง่างามของ เสือพันธุ์ไซบีเรี่ยน และ ฝูงสุนัขจิ้ งจอก นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับ
สัตว์พ้นื เมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรียนพื้นเมือง นกฮูก เหยีย่ ว และสิงโตทะเลท่านจะได้
เพลิดเพลินไปกับเหล่าสัตว์นานาชนิด พร้อมเลือกถ่ายภาพตามอัธยาศัย ….สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว(ใช้ เวลำเดิ นทำงประมำณ 2 ชัวโมง
่
มีระยะทำงโดยประมำณ 115
กม.) หมูบ่ า้ นเล็กๆอันแสนน่ารักทีอ่ ยูท่ ่ามกลางหุบผาสูงและ ยังอยู่ในเขต อุทยำนแห่ งชำติ ไดเซ็ทสึ
ซัง นอกจากนี้โซอุนเคียวยังเป็ นแหล่งน้ าแร่ออนเซนที่มชี ่อื เสียงโด่งดังของญี่ป่ ุน ชมวิวทิวทัศน์สอง
ข้างทางทีส่ วยงามดังภาพวาดของจิ
่
ตรกรที่รงั สรรค์ขน้ึ ในฤดูหนาว ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยน้ าแข็ง และ
หิมะขาวโพลนสะท้อนแสงอาทิตย์วาววับจับตา ซี่งเป็ นอีกหนึ่งทัศนียภาพซึ่งหาชมได้ในฤดูหนาว
เท่านัน้ ...นาท่านเดินทางชมความงามของ น้ ำตกกิ งกะ หรือ น้ ำตกแม่น้ ำสี เงิ น มีขนาดความสูง
120 เมตรในฤดูรอ้ นน้ าที่ไหลลงมาจากหน้าผานัน้ มีลกั ษณะเป็ นเส้นขาวเล็ กๆ ไขว้กนั ไปมาดูคล้าย
เส้นด้ายสีเงินแสนงดงามส่วนไม่ไกลกันนักมีอกี หนึ่งน้าตก น้ำตกริ วเซย์ หรือ น้ำตกดำวตก มีขนาด
ความสูง 90 เมตร เนื่องจากน้ าตกที่ไหลออกมาจากชะง่อนผานัน้ เมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงาม
คล้ายกับดวงดาวทีก่ าลังตกมาจากฟากฟ้ า นอกจากนี้น้ าตกทัง้ สองยัง ได้ช่อื ว่าเป็ นน้ าตกคู่สามีภรรยา
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อีกด้วยส่วนในช่วงฤดูหนาวน้ าตกทัง้ สองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็ นน้ าแข็ง ...อิสระให้ท่านเทีย่ วชมได้
ตามอัธยาศัยและบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศั
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

หลังอาหารค่ า นาท่านชมอาณาจักรน้ าแข็งขนาดมหึมา ณ เทศกำล แกะสลักน้ำแข็งโซอุนเคียว
เฮียวบะกุ ที่จดั ริมแม่น้ าอิชคิ าริ ในช่วงฤดูหนาว ปลายเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี (เทศกำล
งำนตัง้ แต่ 25 มกรำคม – 18 มีนำคม 2019) ภายในงาน จะประดับประดาด้วยประติมากรรมน้ าแข็ง
และหิมะรูปทรงต่างๆทีส่ ะท้อนกับแสงแดดในช่วงกลางวันเป็ นสีขาว อมฟ้ า และในช่วงกลางคืนน้ าแข็ง
เหล่านี้จะสะท้อนแสงไฟสีรงุ้ ราวกับโลกแห่งจินตนาการ เช่นต้นคริสต์มาส บ้านอิกลูของชาวเอสกิโม
ถ้าน้ าแข็งทีม่ หี นิ งอกหินย้อยคล้ายของจริง อุโมงค์น้ าแข็ง และ บาร์น้ าแข็ง เป็ นต้น...ตื่นตาตื่นใจกับ
โดมและปราสาทน้ าแข็งขนาดใหญ่ ซ่งึ สามารถเดิน เข้าไปเยี่ยมชมภายในได้อีก ด้ว ย...ท่า นจะได้
เพลิดเพลินกับความงามของประติมากรรมน้ าแข็ง ซึง่ จัดได้ว่าเป็ นเทศกาลน้ าแข็งทีม่ รี ปู แบบแตกต่าง
และยิง่ ใหญ่อลังการไม่แพ้เมืองอื่นๆ ในฮอกไกโด
ที่พกั : MOUNT VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ กำรอำบน้ำแร่ธรรมชำติ เพื่อสุขภาพ/โอนเซ็น(Onsen)
น้าแร่ในสไตล์ญป่ี ่ นุ ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ ชาวญีป่ ่ นุ เชื่อว่าน้าแร่ธรรมชาติน้ีมสี ่วนช่วยเรื่อง
โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันที่สำม

โซอุนเคียว – ไบบำอิ สโนวแลนด์ – คลองโอตำรุ – ถนนซำไกมำจิ – หอนำฬิ กำ – ซัปโปโร – ช้
อปปิ้ งย่ำนซึซึกิโนะ – เทศกำลประดับไฟซัปโปโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)….พาท่านไป ไบบำอิ สโนวแลนด์ ดินแดน
หิมะแห่งฮอกไกโด ให้ท่านได้ทากิจกรรมกับหิมะทีแ่ ท้จริงในทุ่งหิมะอันกว้างใหญ่ของฮอกไกโดสร้าง
ความเพลิดเพลินให้ตงั ้ แต่เด็กไปจนถึงผูใ้ หญ่ โดยในโปรแกรมจะมีกจิ กรรมให้ท่านได้เล่นอยู่ 3 อย่าง
ได้แ ก่ Snow Tubing ซึ่งเป็ น การเล่ นหิมะสุ ดคลาสสิก ทัง้ เด็กและผู้ใ หญ่ ส ามารถสนุ กสนาน
เพลิดเพลินไปกับเนินลาดชันแบบพิเศษได้ ต่อด้วย Football ซึง่ เป็ นการยิงลูกเข้าโกลฟุตบอลเล็กๆ
กลางหิมะ และ Bubble Ball ให้ท่านเข้าไปใน Bubble ball โปร่งแสงแล้วสนุ กไปกับการกลิง้ ตีลงั กา
ไปมา ส่วนกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย (ทีไ่ ม่รวมค่าใช้จ่าย) ให้ท่านได้ร่วมกิจกรรม อาทิเช่น Snow
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Cabin Touring ที่ให้ท่านได้นัง่ รถชมรอบๆลานหิมะอันกว้างใหญ่ วิวทุ่ งหิมะอันกว้างใหญ่นอก
หน้าต่างอาจทาให้คุณได้พบกับสุนัขจิง้ จอกก็เป็ นได้ ,Snowmobile Touring ทัวร์ไปรอบๆสระน้ าทัง้
7 แห่งให้สนามกอล์ฟอันกว้างใหญ่ วิง่ ไปรอบๆหิมะเนื้อละเอียดด้วยความสดชื่นเบิกบาน, Mini
Snowmobile เด็กๆก็ขบั ได้ดว้ ยตัวเอง! ขับขีส่ ะดวกและง่ายดายไปกับคอร์ส 1รอบ 1 km ด้วย มินิส
โนว์โมบิล, หำสมบัติ ให้ท่านได้ขุดลงไปในหิมะนุ่ มนิ่ม เพื่อตามหาสมบัติ จะหาได้กนั กี่ช้นิ กันนะ?,
Snowshoeing ให้ท่านได้ใส่รองเท้าเดินเล่นชมหิมะปุยๆนุ่ มๆ, Foot golf เตะลูกบอลบนหิมะ โดย
เป้ าหมายคือเตะให้ลงหลุม , Fatbike วิง่ ไปบนพื้นหิมะอันกว้างใหญ่ดว้ ยจักรยานล้อยักษ์ !, Snow
Rafting นัง่ บนเรือยางทีถ่ ูกลากโดยสโนว์โมบิลขนาดใหญ่ ตื่นเต้นเร้าใจไปกับความเร็วและการลื่น
ไถล ทีส่ ามารถสัมผัสได้แค่ทฮ่ี อกไกโดเท่านัน้ ! และอีกหนึ่งกิจกรรมให้ท่านได้ ทำโมจิ โดยเอาท่อนไม้
ใหญ่ๆทุบข้าวเหนียวร้อนๆทาเป็ น โมจิ แถมยังกินได้เลยด้วย!
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานสกี (4)

หลังอาหารกลางวัน นาท่านแวะชมคลองโอตำรุทม่ี คี วามยาว 1,140 เมตรและเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ
ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่ องฟูคลองแห่งนี้ได้ถูกใช้
เป็ นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่าน
เดินเล่นพร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่รมิ คลองและวิวทิวทัศน์ท่สี วยงาม...แล้วนาท่าน
เดินสู่ ถนนซำไกมำจิ (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้ งสาคัญของเมืองตัง้ อยู่ไม่ไกลจากคลองโคตา
รุซ่งึ เป็ นที่ตงั ้ ของร้ำนเครื่องแก้ว พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรีและนำฬิ กำไอน้ ำโบรำณ นอกจากนี้
ตลอดทัง้ สองข้างทางของถนนซาไกมาจิยงั เต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อค
โกแล็ต Le TAOที่มขี ายเฉพาะที่โอตารุ เค้กและขนมอันเลื่องชื่อต่ างๆมากมาย ของที่ร ะลึกและ
ร้านอาหารร้านกาแฟให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย...จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับ นำฬิ กำไอ
น้ำโบรำณ สไตล์องั กฤษ ทีเ่ หลืออยูเ่ พียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ ซึง่ เป็ นของขวัญจากเมืองแวนคูเวอร์
ประเทศแคนนาดามอบให้กบั เมืองโอตารุ นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงั ขึน้ ทุกๆ 15 นาทีและจะพ่นไอน้ า
ออกมาทุกๆ ชัวโมงเหมื
่
อนกับนาฬิกาไอน้ าอีกเรือนทีล่ อนดอน...อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย
... พร้อมนาท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ พิ พิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ท่านจะได้
ตื่นตากับเครือ่ งประดับและตกแต่งทีท่ ามาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบทีง่ ดงามยิง่ นัก หรือจะ
เลือกชม กล่องดนตรี รูปแบบต่างๆ ทีบ่ รรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทัง้ ชม กำรสำธิ ต การผลิต
เครื่องแก้วด้วยช่างผู้ชานาญการ...อิสระให้ท่านได้ เลือกซื้อเลือกชม สินค้าที่ผลิตจากเครื่องแก้ว
ต่างๆ ติดไม้ตดิ มือฝากคนทางบ้าน และนาท่านผ่านชม หอนำฬิ กำโบรำณ สัญลักษณ์ค่เู มืองซัปโปโร
ซึง่ สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1878 ปั จจุบนั นอกจากนี้ยงั ถือว่าเป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรมอันมีค่าของชาว
ญี่ป่ ุน ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทงั ้ ยัง ได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นสมบัตลิ ้าค่า
ทางวัฒนธรรมที่สาคัญของญี่ป่ ุนอีก ด้วย….สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่เมือง ซัปโปโร(ใช้ เวลำ
เดิ นทำงโดยประมำณ 2 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของ
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ญีป่ ่ นุ ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุกซึง่ แตกต่างจากบรรดาหมู่บา้ นและเมืองทัวไปใน
่
ญี่ป่ ุนซึ่งได้รบั คาแนะน่ าและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกนั ดังนัน้ ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ น
สี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา….นาท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ งและแหล่ ง
บันเทิงขนาดใหญ่ ท่สี ุ ดในแถบฮอกไกโด ซึ ซึกิโนะ ที่มรี ้านค้า มากกว่า4,500ร้านให้ท่านได้เลือ ก
จับจ่ายซือ้ ของมากมาย เช่น ร้านBigCameraจาหน่ ายกล้องดิจติ อลเครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิคส์
ร้าน100เยนร้าน UNIQLO ขายเสือ้ ผ้าแฟชันวั
่ ยรุ่นร้านMatsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่องสาอาง
อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่า อาหารมือ้ ค่าอิส ระ
ตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ **

วันที่สี่

เช้า

หลังอาหารค่านาท่านชมความงามของเทศกาล Sapporo White Illumination คือเทศกาลประดับไฟ
ของเมืองซัปโปโรและเป็ นงานเทศกาลประจาฤดูหนาวของเมืองอีกด้วย ลักษณะการจัดงานจะมีการ
แบ่งพืน้ ทีใ่ นแต่ละส่วนของย่านใจกลางเมืองและตามถนนเส้นการค้าหลักในการประดับดวงไฟหลากสี
เพื่อ ความสวยงาม ทัง้ นี้ เ พื่อ เป็ นการส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ย วและกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ได้ อีก ทาง
หนึ่ง…Sapporo White Illuminationเป็ นเทศกาลทีม่ อี ายุเก่าแก่จดั ขึน้ ครัง้ แรกในปี 1981 โดยในปี น้ี
จะเป็ นครัง้ ที่ 36 แล้ว มีการขยายพืน้ ทีจ่ ดั งานและเพิม่ ไฟ LED กว่า 520,000 ดวงมาไว้ในงานครัง้ นี้
ทัง้ ยังเพิม่ ความยิง่ ใหญ่ของกิจกรรมและการแสดงต่างๆ อีกมากมาย…อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย
ที่พกั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่ำ
ซัปโปโร – อิ สระช้อปปิ้ งหรือท่องเที่ยวตำมสถำนที่ต่ำงๆ ภำยในซัปโปโร ตำมอัธยำศัย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)….ท่านสามารถอิสระท่องเทีย่ วได้ตามอัธยาศัย
หรือไกด์นาท่านเยีย่ มชมภายในตัวเมืองท่านสามารถนัง่ รถรางชมเมืองซัปโปโร ด้วยตัวเอง (ไม่รวม
ในค่ำใช้จ่ำย) แหล่งท่องเทีย่ วทีน่ ่าสนใจ สามารถเลือกเทีย่ วได้ใน 1 วัน ตึ กรัฐบำลเก่ำ ทีส่ ร้างขึน้ ใน
ปี ค.ศ.1888 สถาปั ตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโรทาให้นักท่องเที่ยว
ท้องถิ่นและต่างชาติรจู้ กั กันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม นามาจากที่ทาการ
รัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกาผูท้ อ่ี อกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิน่ และสร้างอาคาร
นี้โ ดยใช้ว ัส ดุ ภายในประเทศอาคารนี้ เ คยเป็ น อาคารที่ใ หญ่ และสูง ที่สุ ด ในประเทศญี่ป่ ุนและเป็ น
สัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ต้องสร้างขึน้ มาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ถูก
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อนุ รกั ษ์ไว้ให้เป็ นสมบัติท่มี คี วามสาคัญทางด้านวัฒนธรรมและสาหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่
สาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ป่ นุ ตลำดปลำยำมเช้ ำ เป็ นตลาดเก่าแก่ตงั ้ แต่ปี 1903 ตัง้ อยู่ใจ
กลางเมืองซัปโปโร ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ มือง 1 บล็อค เป็ นทีน่ ิยมสาหรับชาวบ้านและนักท่องเทีย่ ว ซึง่ จะ
แวะเวียนไปทีต่ ลาดเพื่อจับจ่ายผลผลิตในท้องถิน่ และอาหารทะเลสดๆ เช่น ปู ไข่ปลาแซลมอน หอย
เม่นทะเล และปลาทะเลสดๆ ช้อปปิ้ ง JR TOWER สวรรค์แห่งนักช้อปโดยมีหา้ งสรรพสินค้ามากมาย
เช่น พาซิโอ ไดมารุและอาคาร ESTA เป็ นต้น ในอาคาร ESTA มีศูนย์อาหารสไต์ลธ์ มี พาร์ค รำเม็ง รี
พับลิ ค ซัปโปโร ท่านจะสามารถลิม้ รสราเมงชื่อดังจากทัวฮอกไกโดได้
่
ทน่ี ้ี นอกจากนี้ยงั มีตกึ ของ BIC
CAMERA ซึง่ เป็ นสถานทีแ่ ห่งการบูชาเครื่องใช้อเิ ล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยงั มี UNIQLO ขนาดใหญ่
และร้านขายเสื้อผ้ามากมายที่อยู่เหนือ อาคาร 7 ชัน้ ของ BIC CAMERA และ ศูนย์การค้าใต้ดนิ
เอเปี ย ทีม่ โี ดมกระจกเชื่อมจากใต้ดนิ ขึน้ มายังพืน้ ดินเป็ นจุดสังเกต มีรา้ นขายของฝากจากฮอกไกโด
และร้านขนมมันจูเก่าแก่ก็มาเปิ ดสาขาอยู่ด้วย สวนสัตว์มำรุยำมะ เป็ นสวนสัตว์แห่งที่ 10 ของ
ประเทศ มีสตั ว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน 184 ชนิด จานวน 991 ตัวที่เลี้ยงและจัด
แสดงอยู่ ในปั จจุบนั มีการดาเนินการบูรณะปรับปรุงสถานที่ด้วยแนวคิด “นิทรรศการการดารงชีวติ
ตามธรรมชาติ” ทีท่ งั ้ สัตว์และผูเ้ ยีย่ มชมจะสามารถรูส้ กึ ถึงความเป็ นหนึ่งเดียวกัน โดยการจาลองทีอ่ ยู่
ของสัตว์ให้ใกล้เคียงกับสภาพตามธรรมชาติมากที่สุดเพื่อกระตุ้นให้สตั ว์แสดงพฤติกรรมการใช้ชวี ติ
ตามทีค่ วรจะเป็ น เป็ นป่ าสงวนมี “ป่ าสวนสัตว์” เนื้อทีป่ ระมาณ 2 เฮกเตอร์ ทีม่ จี ุดประสงค์เพื่อสัมผัส
กับธรรมชาติรอบตัวของซัปโปโรเมือ่ 50 ปี ก่อน ซึง่ ไม่มสี วนสัตว์แห่งใดในประเทศทีม่ ธี รรมชาติทอ่ี ุดม
สมบูรณ์เท่าทีน่ ่ี โรงงำนเบียร์ซปั โปโร ทีเ่ ก่าแก่ร่วม 100 ปี นาชม พิ พิธภัณฑ์เบียร์ ทีเ่ ล่าถึงความ
เป็ นมาของการกลันเบี
่ ยร์และให้ความรูใ้ นการผลิตเบียร์ ร้ำนร้อยเยน ภายในร้านจะมีจาหน่ ายสินค้า
สภาพดี อาทิ กระเป๋ า นาฬิกา รองเท้า และข้าวของเครื่องใช้ต่า งๆ ภายในบ้าน เครื่องจามชาม ชุด
กาแฟ ซึง่ ส่วนใหญ่ เป็ นสินค้าทีผ่ ลิตและจาหน่ายในประเทศญี่ป่ นุ จุดชมวิ วบนเขำโอคุระ เป็ นจุดชม
วิวทีว่ วิ ดีงามมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของเมืองซัปโปโร เป็ นสถานทีข่ น้ึ ชื่อด้านการเล่นสกีผาดโผนทีด่ งั ทีส่ ุด
แห่งหนึ่งของญีป่ ่ นุ และทีจ่ ดั งานโอลิมปิ คฤดูหนาวในปี 1972 เพื่อนัง่ กระเช้าแบบ 2 ทีน่ งั ่ ขึน้ สู่ยอดเขา
เพื่อชมความงามของเมืองซัปโปโรให้ท่านได้เก็บภาพไว้เป็ นที่ะลึก สวนโอโดริ เป็ นถนนซึง้ มีความ
กว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้นไม้ทาให้สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นที่นิยมของคน
เมืองในการเดินเล่ น พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสุดของถนนเป็ นที่ตงั ้ ของหอเสาทีวสี ูง 147.2 เมตร
ภายในบริเวณนี้มรี อ่ งไม้ดอก น้าพุ และประติมากรรมเป็ นชิน้ ๆ ตัง้ ประดับอยู่ และทุกปี ในฤดูหนาว ณ
สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีจ่ กั งานเทศกาลหิมะทีม่ กี ารแข่งขันการนาหิมะมาสลักแป็ นรูปต่างๆ อันเป็ นที่โด่ง
ดังไปทัวโลก
่
โรงงำนซ็อกโกแลต สินค้าขึน้ ชื่ออีกอย่างของฮอกไกโดเนื่องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์
โคนม คุณภาพเยี่ยมมากมายทัวทั
่ ง้ เกาะ เนื่องจากสภาพภูมอิ ากาศและความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ ท าให้ ช็อ กโกแล็ต มีร สชาติดีเ ยี่ย มกลมกล่ อ มไม่ แ พ้ช็อ กโกเแล็ต จากประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้...ภายในโรงงานแห่งนี้มกี ารจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตัง้ แต่ยุคแรกเริม่
แบบจาลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขัน้ ตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อ
สิน ค้ า ได้อ ย่ า งจุ ใ จ หรือ หากท่ า นอยากจะลองท าช็อ กโกแล็ต ด้ ว ยฝี ม ือ ตัว เองก็ ส ามารถท าได้
สวนสำธำรณะโมเอะเระนุ มะ ทีซ่ ง่ึ เหมือนกับก้าวย่างเข้าไปในส่วนหนี่งของงานปฏิมากรรมศิลปะ
มากกว่ายืนอยู่ท่สี วนสาธารณะ เป็ นสวนสาธาณะที่มเี สน่ ห์ดงึ ดูดใจตลอดทัง้ ปี โดยในฤดูใบไม้ผลิม ี
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ดอกซากุระบานสะพรัง่ ในฤดูรอ้ นมีการเปิ ดชายหาดโมเอเระบีช ในฤดูใบไม้ร่วงใบของต้นสนญี่ป่ นุ คา
รามาทสึเปลีย่ นเป็ นสีเหลือง และในฤดูหนาวมีครอสคันทรีสกี หอคอย ทีวีทำวเวอร์ ทีก่ ่อสร้างเสร็จ
ในปี ค .ศ.1956 และได้กลายเป็ นแลนด์มาร์ค ที่เ ฝ้ ามองการพัฒนาของซัปโปโรมากว่าครึ่งศตวรรษ
นับตัง้ แต่ก่อสร้างเสร็จเป็ นต้นมา ท่านสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของสวนโอโดริท่ี
เปลีย่ นรูปลักษณ์ไปในแต่ละฤดูกาล และบรรยากาศของงานเทศกาลต่างๆจากจุดชมวิวทีส่ ูงจากระดับ
พืน้ ดิน 90 ม. ถ้าอากาศดีจะสามารถมองเห็นทุ่งราบอิชคิ าริและทะเลญี่ป่ นุ ด้วย ภูเขำโมอิ วะ นาท่าน
นัง่ กระเช้า เปลีย่ นบรรยากาศเพื่อขึน้ ไปชมความงดงามของเมืองซัปโปโร บนความสูง 531 เมตร ณ
ภูเขำโมอิ วะ ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นจุดทีส่ ามารถมองทิวทัศน์แบบ 360 องศาของเมืองสวยทีส่ ุด...อิสระให้
ท่านชื่นชมความงดงามและถ่ายภาพตามอัธยาศัย ** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่า อาหารมือ้
กลางวัน และมือ้ ค่า อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ **
ที่พกั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันที่ห้ำ
เช้า
........ น.
10.45 น.
16.45 น.

ซัปโปโร – สนำมบิ นชิ โตเซ่ –กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)….(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อ
เตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่
ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 671
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู้ มื
***********************************************

หมายเหตุ :
1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้นราคา
ทัวร์โปรโมชันจะต้
่ องมีผู้โดยสาร จานวน 30 ท่านขึน้ ไป ในกรณีไม่ครบจานวนดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รบั
การอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. รบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
4. กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครัง้
5. ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ ์เฉพาะลูกค้าที่มวี ตั ถุ ประสงค์เ พื่อท่องเที่ยวหรือ สารวจเส้นทางเท่านัน้ หากท่านถู ก
เจ้า หน้ า ที่ต รวจคนเข้า เมือ งของทางประเทศไทยและญี่ป่ ุนปฏิเ สธการเข้า -ออกเมือ ง ถือ เป็ น เหตุ ผ ลที่อ ยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ แก่ท่าน
6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน) มกรำคม – มีนำคม 2562
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ2-11ปี พัก เด็กอำยุ2-11ปี
พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เดี่ยว
(มีเตียงเสริ ม)
(ไม่มีเตียงเสริ ม)
9-13 มกรำคม
39,900 35,900
29,900
6,000
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39,900

35,900

29,900

6,000

อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1.
ค่าบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ไป – กลับชัน้ ทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
2.
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3.
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
4.
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปี ขน้ึ ไป ค่า
ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2.
ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% และ ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
3.
ค่าทาหนังสือเดินทาง
4.
ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!
5.
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
4.
หำกจองก่อนวันเดิ นทำงน้ อยกว่ำ 30 วัน ต้องชำระรำคำทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทัง้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
6.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
7.
ยกเว้นกรุป๊ ทีอ่ อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั
จาทีน่ งั ่ กับสายการบินและค่ามัดจาทีพ่ กั รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงิน
มัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
8.
กรณีทท่ี ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟั งผลวีซ่า หลังจากวันทีท่ างบริษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตั ๋ว เครื่องบิน
แล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตั ๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึน้ อยู่กบั
ราคาตั ๋วเครือ่ งบินในแต่ละกรุป๊ )
9.
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
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เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1. คณะเดินทางขัน้ ต่า 35 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
หมำยเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้
ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั เิ หตุ , การเมือง, สายการบิน,
อัตราแลกเปลีย่ น หรือปั ญหาอื่นๆ โดยทาง บริษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน
เป็ นสาคัญทีส่ ุด
2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ นุ /การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย/เอกสาร
การเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเทีย่ วบิน
3. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อทางสายการ
บิน และโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้ว
4. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
5. ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการจัดที่นัง่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15 ท่าน ทาง
สายการบินไทยจะไม่รบั จัดทีน่ งล่
ั ่ วงหน้า(PRE CHECK IN)อาจต้องนังแยกกั
่
นทัง้ กรุ๊ป แต่ทางบริษทั จะพยายาม
จัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงด้
ั ่ วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ งั ่ LONG LEG ทุกกรณี
6. หากท่านทีต่ อ้ งออกตั ๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทา
การออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นเทีย่ วบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ป่ นุ อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่ นตามสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือ ในช่ว งฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปี ใ หม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ว น
ร้านอาหารปิ ดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญีป่ ่ นุ ห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็กแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ2คน/ห้องหากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลีย่ นภายหลังอาจไม่มหี อ้ งว่าง สาหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมในญี่ป่ นุ ไม่มบี ริกรยกกระเป๋ า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมทีอ่ ยู่
ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือ
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่ าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่านเอง...

